
 

 

 
 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА  

СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

П О К А Н А 
 

СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ 

НА ТЕМА: 

„Намаляване употребата на пестициди  

при отглеждане на лозя“ 

 

Дата на събитието: 30.09.2020 г.  (сряда)  

 

Място на провеждане: в Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - гр. Русе, 

кв. Образцов чифлик, ул. „Проф. Иван Иванов“ № 1 

 

Начин на провеждане:  

Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Русе и Институт по 

земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ към ССА, с подкрепата на хъб България на 

мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и 

зеленчуци“ на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020.  

  

Семинарът е отворен за всички желаещи да участват - земеделски стопани, научни 

работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани 

лица в областта на земеделието. 

 

Цел на семинара:  

Запознаване с технологии за отглеждане на сортове лозя с намалена употреба  на продукти 

за растителна защита. Представяне на винените сортове с повишена зимоустойчивост и 

устойчивост на болести (сорт Кристален и сорт Мискет Викинг). Демонстрация на лозови 

насаждения  и съответните сортове грозде. 

 

Основните теми на семинара ще бъдат следните:  

 Технологии за отглеждане на сортове лозя с намалена употреба на продукти за 

растителна защита 

 Селекционни постижения на ИЗС „Образцов чифлик“ – представяне на иновативни 

сортове лозя 

 

Начален час на събитието: 11.00 часа 

Краен час на събитието: 15.00 часа 

 

Участието е безплатно и е без предварителна регистрация! Заповядайте! 



 

Място на събитието: Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"  - гр. Русе, 

кв. Образцов чифлик, ул. „Проф. Иван Иванов“ № 1 

За допълнителна информация и въпроси се свържете с: Деница Гаджева – главен експерт 

координатор, ТОО-Русе към НССЗ; тел.: 0885 074 178 

За въпроси по проекта се свържете със: Станимир Стефанов - член на екипа на НССЗ за 

изпълнение на проект NEFERTITI и координатор на хъб България на мрежа № 9 по проекта. 

Интернет сайт: https://www.naas.government.bg/ 

Електронна поща: sstefanov@naas.government.bg 

Тел .: +359 883 426 758 

 

ПРОГРАМА 

11:00 - 11:10 

Откриване  

Приветствие от организаторите: ТОО - Русе към НССЗ и Институт по 

земеделие и семезнание „Образцов Чифлик“ към ССА 

11:10 - 12:40 

 

 

Презентация на тема: Технологии за отглеждане на сортове лозя с намалена 

употреба на продукти за растителна защита. Селекционни постижения на 

сортове лозя на ИЗС-Образцов чифлик. 

Представяне на винени сортове лозя с повишена зимоустойчивост и 

устойчивост на болести - сорт „Кристален“ и сорт „Мискет Викинг“ 

      Лектор: ас. Ралица Минчева - Институт по земеделие и семезнание 

„Образцов чифлик“  

  

12:40 - 13:00 

 

Представяне на проект „НЕФЕРТИТИ“. Споделяне на добри практики 

     Лектор: Станимир Стефанов - член на екипа на НССЗ по проекта 

 

13:00 - 13:15 

 

Възможности за подпомагане на земеделските стопани отглеждащи  лозя  

по мерките от ПРСР 2014-2020  

     Лектор: експерт от ТОО - Русе към НССЗ  

 

13:15 - 14:30 

 

 

Демонстрация на винени сортове лозя - сорт „Кристален“, подходящ за 

отглеждане при всички видове формировки в районите на страната с 

благоприятни условия за развитие и плододаване на рано- и среднозреещи 

винени бели сортове лозя   

на опитното поле на Институт по земеделие и семезнание „Образцов 

чифлик“ 

     Лектор: ас. Ралица Минчева - Институт по земеделие и семезнание 

„Образцов чифлик“  

14:30 - 15:00  

 

Дискусия и закриване на събитието 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Institut+PO+Zemedelie+I+Semeznanie+Obr.Chiflik+Ruse/@43.8097095,26.0357247,16.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x40ae5ee89797b41b:0xa9a32b6eed7ef41f!2zNzAwNyDQntCx0YDQsNC30YbQvtCyINGH0LjRhNC70LjQug!3b1!8m2!3d43.8097943!4d26.0412647!3m4!1s0x40ae5ee5e5d9540f:0xf5c10dac4d8fa1b!8m2!3d43.80824!4d26.0375919
https://www.google.com/maps/place/Institut+PO+Zemedelie+I+Semeznanie+Obr.Chiflik+Ruse/@43.8097095,26.0357247,16.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x40ae5ee89797b41b:0xa9a32b6eed7ef41f!2zNzAwNyDQntCx0YDQsNC30YbQvtCyINGH0LjRhNC70LjQug!3b1!8m2!3d43.8097943!4d26.0412647!3m4!1s0x40ae5ee5e5d9540f:0xf5c10dac4d8fa1b!8m2!3d43.80824!4d26.0375919
https://www.naas.government.bg/
mailto:sstefanov@naas.government.bg
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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

за 

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ 

НА ТЕМА: 

 

„Намаляване употребата на пестициди  

при отглеждане на лозя“ 

 
 

Дата, час и място на събитието: 30.09.2020 г.  (сряда), 11.00 ч., в Институт по земеделие и 

семезнание "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК" - гр. Русе, кв. Образцов чифлик, ул. „Проф. Иван 

Иванов“ № 1 (теоретична част).  

Опитното поле на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ 

(демонстрационна част). 

 

На 30.09.2020 г. (сряда), 11.00 ч. ще се проведе информационен семинар с демонстрация на 

тема: „Намаляване употребата на пестициди при отглеждане на лозя“. Целта на 

демонстрацията е представяне на винени сортове лозя с повишена зимоустойчивост и 

устойчивост на болести - сорт „Кристален“, подходящ за отглеждане при всички видове 

формировки в районите на страната с благоприятни условия за развитие и плододаване на 

рано- и среднозреещи винени бели сортове лозя. 

Демонстрацията е безплатна и отворена за представители на всички заинтересовани страни 

в областта на земеделието.  

Демонстационната част ще се проведе в опитното поле на Институт по земеделие и 

семезнание „Образцов чифлик“.  

Събитието се организира от Териториалния областен офис на Национална служба за съвети в 

земеделието (НССЗ)  в гр. Русе с подкрепата на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване 

употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“  на проект 

NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020.  

 

Проект NEFERTITI е уникална мрежа, включваща 32 партньори и координирана от 

Института по земеделски технологии (ACTA) - Франция. Продължителността на проекта е 4 

години и ще приключи на 31 декември 2022 г. Допълнителна информация може да бъде 

намерена на уебсайта на проекта: www.nefertiti-h2020.eu.   
 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.nefertiti-h2020.eu/

